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ην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

 

«Αναβάθμιζη και βεληίωζη ηων μησανιζμών είζππαξηρ ηων αζθαλιζηικών 

θοπέων, Ππόζηιμα για ηην αναζθάλιζηη και αδήλωηη επγαζία και Λοιπέρ 

διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ ςποςπγείος Επγαζίαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Ππόνοιαρ» 

 

                                                 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Με δεδνκέλν ηνλ θεληξηθό ξόιν ηεο Γ.Δ..Φ.Α. ΑΔ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, ε 

εηαηξεία νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη ώζηε λα εθαξκόζεη θάζε δπλαηή πνιηηηθή 

ελίζρπζεο ηεο απαζρόιεζεο ζηελ αγνξά. Γηα ην ιόγν απηό ην Κξάηνο πξέπεη λα 

αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιία ώζηε λα ππάξμεη κηα πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε 

έθαζην ππνςήθην επελδπηή γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο απηόο.  Δπνκέλσο, νθείιεη λα 

εθπνλήζεη ρέδην Nόκνπ ην νπνίν  ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη «ύκθσλν 

Aπαζρόιεζεο», κε ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά θαη θαζνξηζκέλν έιεγρν, γηα θάζε 

εξγαδόκελν, αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο θαη εηδηθόηεηαο. Θα πξέπεη επνκέλσο 

παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ πνπ ζα ηνλώζνπλ ηελ αύμεζε ηεο 

δήηεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, λα πξνθξηζνύλ επηπιένλ θαη όξνη 

απαζρόιεζεο πνπ ζα νδεγήζνπλ  ζηελ αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η δηαζθάιηζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα εμαζθαιίζεη ηελ παξαγσγηθόηεηα αιιά θαη ζα πξνζηαηεύζεη 

ηνπο εξγαδόκελνπο από ελδερόκελεο απζαίξεηεο απνιύζεηο ηνπ κεηέπεηηα επελδπηή 

πνπ ζα  κπνξνύζαλ λα ζίμνπλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ. Πξέπεη  επνκέλσο λα  ιεθζνύλ 

όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο κείσζεο ηεο απαζρόιεζεο, αζθώληαο 

επηξξνή πξνο ηελ εηαηξεία. Η ηειεπηαία νθείιεη λα  ππνγξάςεη θαη  λα πξνβιεθζεί 

«Ρήηξα πξνζηαζίαο απαζρόιεζεο», ώζηε λα πξνζηαηεπζνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

λα απνζαξξπλζνύλ νη απνιύζεηο αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ελδερόκελσλ 

ζπγρσλεύζεσλ ή κεηαβηβάζεσο ηεο επηρείξεζεο. O ΓΔΦΑ παξέρεη ξπζκηδόκελεο 

ππεξεζίεο Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΓΔΦΑ πξνζηίζεηαη κε ηα ππόινηπα πάγηα θαη έμνδα θαηαζθεπώλ -έξγσλ αλάπηπμεο. 

Η δαπάλε όισλ καδί πνπ νλνκάδεηαη Ρπζκηδόκελε Πεξηνπζηαθή Βάζε αλαθηάηαη από 

ην Σηκνιόγην κεηαθνξάο πνπ εγθξίλεηαη από ηελ ΡΑΔ .Γειαδή ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο 



καδί κε έλα κέζν θέξδνο 7.3%  πιεξώλεηαη από ηνπο θαηαλαισηέο (νηθηαθνύο θαη 

βηνκεραληθνύο). 

Για ηοςρ λόγοςρ αςηούρ και για να ανηιμεηωπιζθούν οι οξύηαηερ επιπηώζειρ 

ενδεσόμενων απολύζεων ζηην ελληνική κοινωνία, πποηείνεηαι η παπακάηω πποζθήκη-

ηποπολογία: 

«Δηδηθά ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ή ζπγρώλεπζεο ηεο Γ.Δ..Φ.Α. ΑΔ, ε ηειεπηαία 

ππνρξενύηαη ζην επηρεηξεζηαθό ζρέδην πνπ ζα ππνβάιιεη λα ζπκπεξηιάβεη εηδηθέο δηαηάμεηο 

κε «Ρήηξα πξνζηαζίαο απαζρόιεζεο» γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο αλεμαξηήησο ζρέζεο θαη 

εηδηθόηεηαο, ώζηε λα πξνζηαηεπζνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο, απνζαξξύλνληαο επηινγέο 
απνιύζεσλ. Να ηειεί δε, ην ζρέδην απηό, ππό ηελ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, 

θνηλνπνηνύκελν ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (Γηαξθήο Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ).» 
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